
أي متجـاوزون ، مـارون ؛ كيـف يتفـق هـذا مـع الصـالة ؟ نقـول: إن اهللا مل يقـل ال تصـلوا ،  (( إال عابري سـبيل ))

وعلـــى هـــذا يكـــون املعـــىن: وال تقربـــوا أمـــاكن  وأمـــاكن الصـــالة مـــا هـــي ؟ املســـاجد ؛ (( ال تقربـــوا الصـــالة ))قـــال: 

الطريـق يعـين إال أن  والسـبيل مبعـىنالصالة وأنتم جنبا إال عابري سبيل أي مارين ا مرورا ؛ والعبور مبعىن التجاوز ، 

(( وال جنبــا " حــىت " للغايــة أو للتعليــل ؟ للغايــة ، وهــو غايــة لقولــه:  (( حتــى تغتســلوا ))تكونــوا متجــاوزين طريقــا 

(( وإن كنــتم مرضـى أو علـى ســفر أو جـاء أحــد  (( حتـى تعلمـوا مــا تقولـون )) .فغايتهــا  (( سـكارى ))أمـا  ))

 (( حتـى تغتسـلوا ))هـذا كاالسـتثناء مـن قولـه:  منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيممـوا ))

؛األوىل: بتحقيــق  قراءتــان و جــاء أحــد ))(( أففــي هــذه األحــوال ال جيــب الغســل ويغــين عنــه التــيمم ؛ ويف قولــه: 

قراءتــان  (( لمســتم ))؛ ويف قولــه: (( أو جــا أحــد )) والثانيــة: حبــذف إحــدامها أي  (( أو جــاء أحــد ))اهلمــزتني 

قـال:  وسـنتكلم عليـه إن شـاء اهللا . لسـمتم ))و (( باملد ، والثانية: حبـذف املـد أي  (( ال مستم ))أيضا ؛ األوىل: 

مل يقــل: وأعجــزكم االغتســال ؛ لكــن يؤخــذ مــن آيــات  ، وأطلــق اهللا املــرض ضــى أو علــى ســفر ))(( وإن كنــتم مر 

؛ أطلـق أيضـا ومل يقيـد  (( أو علـى سـفر ))أخرى أن املراد باملرض املرض الـذي يـؤثر عليـه اسـتعمال املـاء ؛ وقولـه: 

(( أو جــاء أحــد قيــد هــذا اإلطــالق ، يعــين علــى ســفر ومل جتــدوا مــاء  (( فلــم تجــدوا مــاء ))لكــن نقــول إن قولــه: 

(( " أو " هذه أشـكلت علـى أهـل العلـم ؛ ألن ظاهرهـا التنويـع مـع قولـه:  منكم من الغائط أو المستم النساء ))

والتنويع مشكل ألـا ليسـت قسـيما ملـا سـبق وال  إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ))

وعـــا ممـــا ســـبق ؛ واجلـــواب عـــن هـــذا اإلشـــكال أن نقـــول: إن " أو " مبعـــىن الـــواو و" أو " تـــأيت مبعـــىن الـــواو يف اللغـــة ن

( ... سـميت بـه نفسـك أو أنزلتـه فـي كتابـك أو علمتـه أحـدا العربية ومنه قول النيب صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

اإلنـزال لـيس قسـيما  ت بـه نفسـك أو أنزلتـه )( سميفقوله: من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ) 

للتســـمية وال نوعـــا مـــن التســـمية ؛ لكـــن معـــىن احلـــديث: مسيـــت بـــه نفســـك وأنزلتـــه يف كتابـــك أو علمتـــه أحـــدا مـــن 

خلقـك أو اسـتأثرت بـه يف علـم الغيـب عنـدك ؛ فـاآلن معناهـا ـ واهللا أعلـم ـ : أو علـى سـفر وجـاء أحـد مـنكم مـن 

الغـائط  (( أو جـاء أحـد مـنكم مـن الغـائط ))الغـائط أو المسـتم النسـاء ؛ وقولـه:  الغـائط ، وجـاء أحـد مـنكم مـن

املكــان املطمــئن مــن األرض املــنخفض وعــرب بــه عــن اخلــارج املســتقذر وهــو البــول والغــائط ؛ ملــاذا ؟ ألــم فيمــا ســبق 

ن يقضــي حاجتــه ؛ لــيس عنــدهم كنــف وال محامــات وإمنــا خيــرج اإلنســان إىل الــرب فيختــار مكانــا مطمئنــا مــن أجــل أ

فتأملوا يا إخوان حال الناس يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم ، البيوت ما فيها بيوت اخلـالء وال مـراحيض إال 

فيما بعد ، كان الناس يبحثون املكان املنخفض لقضاء احلاجة واملكان املنخفض يسمى غائطـا أي نـازال ، ويف لغـة 

(( أو جـاء أحـد مـنكم مـن الغـائط أو ؟ يعـين نـازل ومنقعـر ؛ هنـا يقـول:  عامية يقولـون: مـاء غـويط ، ويـش معنـاه



(( وهــل القراءتــان يف معــىن واحــد ؟ قيــل: إن معنامهــا واحــد ؛ وقيــل:  (( المســتم ))ويف قــراءة:  لمســتم النســاء ))

أن  :ا؛ ولكــن الصــحيح أن معنامهــا واحــد ولكــن الفــرق بينهمــ ــرد اللمــس (( لمســتم )) للجمــاع ، و المســتم ))

اللمــس مــن جانــب واحــد واملالمســة مــن جــانبني كالقتــل مــن جانــب واحــد واملقاتلــة مــن اجلــانبني ؛ واملــراد بــاللمس 

اجلمـاع وإمنــا اخرتنــا ذلــك ألنــه لــو كــان املــراد بــه اللمــس باليــد لكــان يف اآليــة تكــرار وإمهــال ؛ كيــف تكــرار وإمهــال ؟ 

غر وملـس النسـاء باليـد حـدث أصـغر وفيـه إمحـال للحـدث حلدث أصغر ألن ايء من الغائط هو حدث أصـ تكرار

  األكرب ؛ فإذا قلنا املالمسة اجلماع صار يف اآلية ذكر احلدثني مجيعا: األصغر ، واألكرب .

 تقولـون مـا تعلمـوا حتـى سـكارى وأنتم الصالة تقربوا ال آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 أو الغــآئط مــن مــنكم أحــد جــاء أو ســفر علــى أو مرضــى كنــتم وإن تغتســلوا حتــى ســبيل عــابري إال جنبــا وال

غفـورا  عفـوا كـان اهللا إن وأيـديكم بوجـوهكم فامسـحوا طيبـا صـعيدا فتيممـوا مـاء تجـدوا فلـم النساء المستم

بـــاهللا مـــن أعـــوذ  نعـــم . (( أو المســـتم النســـاء ))هـــل مت الكـــالم علـــى اآليـــة تفســـريا ؟ إىل أيـــن ؟ إىل قولـــه:  . ))

(( يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصـالة وأنـتم سـكارى ... الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل يف آخر آية: 

ـــان:  (( أو المســـتم النســـاء ))قـــال:  )) وقـــد اختلـــف املفســـرون يف  (( لمســـتم )) و (( ال مســـتم ))وفيهـــا قراءت

معناهــا علــى قــولني ؛ القــول األول: أن املــراد ــا اجلمــاع ؛ والقــول الثــاين: أن املــراد ــا اللمــس باليــد ؛ والصــواب أن 

(( أو ألن يف قولــه:  (( أو جــاء أحــد مــنكم مــن الغــائط ))املــراد ــا اجلمــاع مــن أجــل أن تكــون يف مقابــل قولــه: 

 إشــارة إىل ســـبب الغســـل (( أو المســـتم النســـاء ))إشــارة إىل ســـبب الوضـــوء ،  جــاء أحـــد مـــنكم مـــن الغـــائط ))

مبعـىن اللمـس باليـد وأن اللمـس باليـد نـاقض الوضـوء  (( لمسـتم ))فيكون يف هذا ذكر احلدثني مجيعا ؛ أما لو قلنـا 

يكـون يف  مل يكن يف اآلية إال ذكر سبب واحد حلدث واحد وهو احلدث األصغر ، يكون فيه سببان حلدث واحـد

والنســاء اســم جــنس  المســتم النســاء )) (( أواآليــة ســببان حلــدث واحــد وهــو األصــغر وهــذا نــوع مــن التكــرار ؛ 

 يشــمل األحــرار والعبيــد ويشــمل اجلميلــة وغــري اجلميلــة ، ويشــمل الصــغرية وغــري الصــغرية أو ال ؟ ال يشــمل الصــغرية

الفــاء  (( فلــم تجــدوا مــاء ))وقولــه تعــاىل:  ا يف الفوائــد .الــيت ال يوطــأ مثلهــا ال يشــملها وســيأيت إن شــاء اهللا ذكرهــ

ونفــي الوجــدان يــدل علــى  (( وإن كنــتم مرضــى أو علــى ســفر فلــم تجــدوا مــاء ))هــذه حــرف عطــف علــى قولــه: 

ألنه ال يقال" مل جيد " إال ملـن طلـب ، يقـول طلبـت فلـم أجـد ؛ وأمـا مـن مل يطلـب فـال يصـح أن يقـال إنـه  الطلب

ــا )) (( تيممــوا ))(( مل جيــد ؛  أي اقصــدوا ؛ ألن التــيمم يف اللغــة مبعــىن القصــد ، كمــا قــال  فتيممــوا صــعيدا طيب

ـــه إال أن تغتعـــاىل:  يعـــين ال تقصـــدوا اخلبيـــث  وا فيـــه ))ضـــم(( وال تيممـــوا الخبيـــث منـــه تنفقـــون ولســـتم بآخذي

  تنفقون منه ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه ، وقال الشاعر:



  ا    ليثرب أدنى دارها نظر عالي تيممتها من أذرعات وأهله                          

، الصــعيد وجــه األرض ألنــه صــاعد ظــاهر بــني ؛ وأمــا  قــال تيممتهــا أي قصــدا ؛ وأمــا الصــعيد فهــو وجــه األرض

فالطيــب ضــد اخلبيــث وإذا كــان املقصــود مــن هــذا التــيمم التطهــر صــار الطيــب هــو الطهــور وإن  (( طيبــا ))قولــه: 

شئت فقل الطاهر وهو كذلك ، الطيب هنا هو الطاهر والصعيد قلنا كل ما على وجه األرض أو هـو وجـه األرض 

(( تيممـوا فـة علـى معطو  (( فامسـحوا بوجـوهكم وأيـديكم )) سواء كان أحجارا أو رمـاال أو ترابـا أو غـري ذلـك .

نقـول يف حـده مـا قلنـاه يف الوضـوء يعـين الوجـه  (( فامسحوا بوجـوهكم أيـديكم إن اهللا كـان عفـوا غفـورا ))؛  ))

(( حد الوجه من األذن إىل األذن عرضـا ومـن مـنحن اجلبهـة إىل أسـفل اللحيـة طـوال ، هـذا هـو الوجـه ؛ وأمـا قولـه: 

: (( ت اليـد فـاملراد ـا الكـف فقـط وال يـراد ـا مـا زاد علـى ذلـك ؛ وقولـهفهنا أطلـق اهللا اليـد وإذا أطلقـ أيديكم ))

اجلملة هذه تعليل ملا سبق من األحكام أي لعفـوه ومغفرتـه شـرع لكـم التـيمم عنـد عـدم  إن اهللا كان عفوا غفورا ))

اهللا عزوجــل عفــو   ، وعفــو وجــود املــاء أو عنــد املــرض ؛ والعفــو هــو املتجــاوز عــن عبــاده يف تــرك الواجــب وفعــل احملــرم

خبـالف عفــو غـريه فقــد يكـون لعجــز أي العجــز (( إن اهللا كــان عفـوا غفــورا )) كامـل مقــرون بالقـدرة لقولــه تعـاىل: 

عفــو إىل املغفــرة ال هــا فــإذا أضــيفالغفــور هــو الســاتر للــذنوب املتجــاوز عن (( غفــورا ))عــن األخــذ بالثــأر ؛ وقولــه: 

منهــا: أمهيــة  يف هــذه اآليــة الكرميــة فوائــد كثــرية ؛ . ملغفــرة لفعــل احملــرمحصــل الكمــال وهــو أن العفــو لــرتك الواجــب وا

... االنتبـاه ؛ ومنهـا ـ أي مــا الصـالة و العنايـة ـا ؛ وجـه ذلـك أن اهللا تعـاىل صـدر احلكـم املتعلـق بالصــالة بالنـداء 

فـدل هـذا علـى أمهيـة  ا ))(( يا أيهـا الـذين آمنـو يدل على العناية ا ـ أن اهللا صدر اخلطاب بذلك بوصف اإلميان 

فـإن هــذا رخصــة  (( ال تقربــوا الصـالة وأنــتم ســكارى ))ومــن فوائـدها: حــل اخلمـر ؛ لقولــه:  الصـالة والعنايــة ـا .

وهــذه إحــدى املراحــل الــيت كانــت يف اخلمــر ؛ ألن اخلمــر لــه أربــع  ، للنــاس أن يشــربوا اخلمــر يف غــري أوقــات الصــالة

، والنهــي عــن شــربه قــرب وقــت الصــالة ، والنهــي عــن شــربه مطلقــا ؛ وقــد أمجــع ، والعــريض برتكــه مراحــل: اإلباحــة 

املسلمون على حترمي اخلمر وصار حترميه مـن األمـور الظـاهرة امـع عليهـا حـىت قـال العلمـاء إن مـن أنكـر حترميـه فإنـه  

أنــه ال ومــن فوائــدها:  كـافر إال أن يكــون ناشــئا يف بلـد بعيــد عــن بـالد املســلمني فإنــه يعــرف مث بعـد ذلــك يبــني لـه .

فإنـه يـدل علـى أن السـكران ال يعلـم مـا يقـول ، وإذا   (( حتـى تعلمـوا مـا تقولـون ))حكم لقول السكران ؛ لقوله: 

كان ال يعلم ما يقول صار قوله لغوا ال عربة به ، وهو كذلك وهذا هـو القـول الـراجح أن قـول السـكران ال عـربة بـه 

لـو أعتـق فإنـه ال ينفـذ عتقـه ، ولـو وقـف ال ينفـذ إيقافـه ، أي قـول يقولـه فإنـه حىت لو طلق فإنه ال يقع طالقه حـىت 

ويتفــرع علــى هــذه الفائــدة: أن اإلنســان إذا غضــب غضــبا شــديدا حــىت صــار ال  ال عــربة بــه ألنــه ال يعلــم مــا يقــول .

(( قولـه ؛ لقولـه: يعلم ما يقول فإنه ال عـربة بقولـه حـىت لـو كـان كفـرا ومحلـه علـى ذلـك شـدة الغضـب فإنـه ال عـربة ب



فدل ذلك على أن جهل اإلنسان مبا يقول له أثر يف تغيري احلكم ؛ وكذلك لـو طلـق يف  حتى تعلموا ما تقولون ))

شدة الغضب وهو ال يعلم ما يقول بـل لـو أنـه طلـق وهـو يعلـم مـا يقـول لكـن صـار كـاملكره مـن شـدة الغضـب فإنـه 

(( حتـــى احلـــث علـــى حضـــور القلـــب يف الصـــالة ؛ لقولـــه: دها: ومـــن فوائـــ ال حكـــم لقولـــه وال تطلـــق املـــرأة بـــذلك .

والقلـب إذا غـاب فـإن اإلنسـان ال يعلـم مـا يقـول وإمنـا يقـول علـى سـبيل العـادة فقـط وإال لـو  تعلموا مـا تقولـون ))

ومــن  ال يـدري معـىن مـا يقـول وإن كـان قـد يـدري أنـه لفـظ . أنـه رجـع إىل نفسـه لتبـني لـه أنـه ال يـدري مـا يقـول أي

ئـــدها: أن فيهـــا شـــاهدا لنهـــي النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم عـــن الصـــالة يف حضـــرة الطعـــام أو وهـــو يدافعـــه فوا

ومـن فوائـدها: مـا ذهـب إليــه  األخبثـان ؛ ووجـه ذلـك أن الصـالة يف هـذه احلـال ينقصـها العلـم فيمـا يقـول املصـلي .

، يعـين لـو غلـب الوسـواس يف احلـواجيس  بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أكثـر الصـالة فإـا ال تصـح

ولكــن هــذه املســألة  (( حتــى تعلمــوا مــا تقولــون ))بالصــالة عليهــا أو علــى أغلبهــا فإــا ال تصــح ؛ لقولــه تعــاىل: 

الصـحيح فيهــا أن الصــالة تصــح لكنــه ال ينــال الثــواب الكامــل ؛ ودليــل ذلــك مــا أخــرب بــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه 

 مسع النداء أدبر وله ضراط ، مـن شـدة مـا مسـع ووقعـه علـى قلبـه فـإذا أقيمـت الصـالة حضـر وسلم: أن الشيطان إذا

وصــار يقــول لإلنســان اذكــر كــذا اذكــر كــذا اذكــر كــذا حــىت ال يــدري أحــدكم مــا قــد صــلى ؛ وهــذا يــدل علــى أن 

  .منها ) ( ليس لك من صالتك إال ما عقلت الوساوس يف الصالة ال تبطلها لكن الشك أا تنقصها لقوله: 

وهـذا هـو أصـح األقـوال يف  (( وال جنبا إال عابري سبيل ))ومن فوائدها: حترمي مكث اجلنب يف املسجد ؛ لقوله: 

هــذه اآليــة أن املــراد بــذلك النهــي عــن قربــان اجلنــب للمســاجد إال عــابري ســبيل ؛ ولكــن يســتثىن مــن ذلــك مــا إذا 

؛ ألن هــذا وردت فيــه آثــار عــن الصــحابة رضــي اهللا عــنهم توضــأ اجلنــب فإنــه إذا توضــأ جيــوز لــه املكــث يف املســجد 

ومـن فوائـدها: أن العبـور لـيس كاملكـث ؛ وعليـه  أم كانوا يفعلون هذا يف عهـد النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم . 

باملســجد فإننــا ال نلزمــه أن يصــلي حتيــة املســجد ألنــه عــابر  يعــين يــرتب علــى هــذه الفائــدة أن اإلنســان لــو مــر عــابرا

ومـن فوائـدها: أن املنـع يـزول ـ أعـين منـع  الف ما إذا مكث وجلس فإننا نقـول لـه ال جتلـس حـىت تصـلي ركعتـني .خب

وقـد علمـتم آنفـا أنـه يـزول أيضـا  (( حتـى تغتسـلوا ))اجلنب مـن دخـول املسـجد ـ يـزول إذا اغتسـل ؛ لقولـه تعـاىل: 

إىل القاعــدة املعروفــة املتفــق عليهــا وهــي: أن املشــقة بالوضــوء باآلثــار الــواردة عــن الصــحابة .ومــن فوائــدها: اإلشــارة 

جتلــب التيســري ؛ ووجهــه أن اهللا تعــاىل أجــاز للمــريض أن يتــيمم ؛ ولكــن هــل يتــيمم لكــل مــرض أو يتــيمم إذا كــان 

اسـتعمال املــاء يــؤدي إىل املـوت ؟ ال هــذا وال هــذا ، مـن العلمــاء مــن يقـول: ال يتــيمم إال إذا كــان خيـاف املــوت أمــا 

ن خيـــاف املـــرض أو طــــول املـــرض أو تشـــويه اجلســـم فإنــــه ال يتـــيم ؛ ومـــنهم مـــن قــــال: يتـــيمم لكـــل مــــرض ؛ إذا كـــا

والصواب أنه ال هذا وال هذا فيتمم لكل مـرض خيشـى اسـتعمال املـاء فيـه أن يطـول مرضـه أو يزيـد مرضـه أو يسـري 



ومـن فوائـدها: أن  مم وال بـأس .اجلرح حىت يؤثر يف البدن أو ما أشبه ذلك ، املهم مىت حصل شـيء يضـره فإنـه يتـي

(( أو علــى ســفر فلــم تجــدوا مــاء املســافر إذا مل جيــد املــاء فإنــه يتــيمم وال ينتظــر حــىت جيــد املــاء يف البلــد ؛ لقولــه: 

عنــد عــدم املــاء  ومــن فوائــدها: أنــه ال جيــوز التــيمم يف احلضــر عنــد عــدم املــاء ؛ ألن اهللا تعــاىل شــرط فتيممــوا )) .

عدم املاء ، والثاين: السفر ؛ والصحيح أنه جائز ؛ ألنـه ثبـت عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه  شرط شرطني ؛ األول:

وســلم علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم فلــم يــرد عليــه حــىت وســلم تــيمم يف احلضــر يف قصــة الرجــل الــذي جــاء 

يف النــزاع وألن العلــة واحــدة ) وهــذا نــص ( إنــي أحببــت أن ال أذكــر اهللا إال علــى طهــر تــيمم علــى اجلــدار وقــال: 

وهي عدم املاء ، فلو فرض أن املاء انقطع عـن البلـد ومل جيـد اإلنسـان مـاء يتطهـر بـه فإنـه يتـيمم ألن العلـة واحـدة ؛ 

ومــن فوائــدها: أن  لكــن ذكــر الســفر ألنــه مظنــة العــدم وكمــا مــر علينــا أن القيــد إذا كــان أغلبيــا فإنــه ال مفهــوم لــه .

ومل يقــل: مســافة كــذا أو مســافة كــذا ؛ وهــذا  (( أو علــى ســفر ))؛ وجهــه ؟ اإلطــالق  الســفر لــيس لــه حــد معــني

القول هو الراجح من أقوال أهل العلـم أن السـفر ال حـد لـه ال بثمـانني كيلـو وال مائـة كيلـو وال أربعـني كيلـوا ، حـده 

هللا وال رسـوله السـفر باملسـافة أن يقع عليه اسم السفر فإذا وقع عليه اسـم السـفر ثبتـت لـه أحكـام السـفر ومل حيـدد ا

وهــل  (( أو جــاء أحــد مــنكم مــن الغــائط ))ومــن فوائــدها: أن البــول والغــائط ناقضــان للوضــوء ؛ لقولــه:  املعينــة .

هنــاك نــواقض أخــرى ســوى ذلــك ؟ فيــه نــواقض ؛ منهــا: النــوم إذا كــان عميقــا حبيــث لــو أحــدث اإلنســان مل حيــس 

إلنسـان بنفسـه لـو أحـدث فإنـه ال يـنقض الوضـوء ؛ ومنهـا: أكـل حلـم اإلبـل بنفسه ؛ وأما النوم اليسري الـذي حيـس ا

فإنــه نــاقض للوضــوء ، ثبــت ذلــك عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، فيــه حــديثان صــحيحان: حــديث الــرباء ، 

مـع  وحديث جابر بن مسرة ؛ كم هذه ؟ البول ، والغائط ، والنوم وأكل حلم اإلبل ؛ بقيت أشياء الـيت فيهـا خـالف

أن النــوم نفســه فيــه خــالف لكــن الصــحيح أنــه يــنقض الوضــوء إذا كــان عميقــا ؛ اخلــارج مــن غــري الســبيلني إذا كــان 

والصــحيح أنــه ال يــنقض الوضــوء فــإن الصــحابة رضــي اهللا عــنهم كـــانوا ، جنســا كالــدم ، وفيــه خــالف بــني العلمــاء 

ومل يرد عن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أنـه  تالتصيبهم اجلراحة يف سبيل اهللا وتصيبهم اجلراحة أيضا يف غري الق

ـــدواعي علـــى نقلـــه  ـــدليل ؛ أمـــرهم بالوضـــوء مـــن ذلـــك ، ومثـــل هـــذا تتـــوافر ال وألن نقـــول: الوضـــوء ثبـــت مبقتضـــى ال

ولـيس هنـاك دليـل يـدل علـى أن  الشرعي فال ميكـن أن ترتفـع هـذه الطهـارة الـيت حصـلت بالوضـوء إال بـدليل شـرعي

غريه من النجاساة من غري السبيلني ناقض الوضوء ؛ وعلى هذا فالرعـاف ولـو كثـر واجلـرح  ن أوخروج الدم من البد

مـس الـذكر وإن شـئت قـل مـس الفـرج هـل هـو نـاقض الوضـوء ؟  ولو كثر نزيف الدم منه ال يكون ناقضـا للوضـوء .

لتفصــيل وهــذا هــو مقتضــى فيــه للعلمــاء أقــوال: أنــه نــاقض مطلقــا ، وأنــه غــري نــاقض مطلقــا ، والتفســري ؛ واألظهــر ا

التعليل الذي علل به النيب صلى اهللا عليه وآهل وسلم عدم النقض فإنه قال عن الرجل ميس ذكره يف الصـالة أعليـه 



أي جــزء منــك وقطعــة منــك ؛ فــإذا مســه اإلنســان بغــري شــهوة فهــو   ( ال ، إنمــا هــو بضــعة منــك )الوضــوء ؟ قــال: 

ال إشـكال يف هـذا ؛ لكـن إذا مســه بشـهوة فهـل الوضـوء واجــب أو كمـا لـو مـس بقيــة األعضـاء لـيس عليـه وضــوء و 

الوضــوء مســتحب ؟ فيــه قــوالن للعلمــاء ؛ مــنهم قــال: إنــه مســتحب ألن الشــهوة تثــري البــدن ؛ ومــنهم مــن قــال: إنــه 

منهــا أيضــا ـ ممــا اختلــف فيــه العلمــاء ـ تغســيل امليــت ، مــس املــرأة ؛  واجــب ؛ واألحســن بــل األحــوط أن يتوضــأ .

والــيت دلــت عليهــا النصــوص ح يف هــذا أنــه ال يــنقض الوضــوء ؛ وعلــى هــذا فــالنواقض الــيت نــرى أــا ناقضــة والصــحي

؛ أيـش  عندنا هي: البول ، الغائط ، النوم العميق ، وأكل حلم اإلبل ، ومـس الـذكر بالشـهوة علـى سـبيل االحتيـاط

بيلني وعممنـا لكـان أوىل ؛ القـيء ؟ القـيء ال ؟ الريح ؟ نعم اخلـارج مـن السـبيلني نعـم وهلـذا لـو قلنـا اخلـارج مـن السـ

ولكـن هـل هـو حـدث  (( أو المسـتم النسـاء ))ومن فوائدها: أن جمامعة النساء حدث ؛ لقولـه:  ينقض الوضوء .

أصــغر أو أكــرب ؟ نقــول هــو حــدث أكــرب كمــا دلــت علــى ذلــك آيــة املائــدة ؛ وعلــى هــذا فيجــب علــى اإلنســان إذا 

أن الرجـل إذا جـامع ومل ينـزل فإنـه يغسـل ذكـره  نزل أو مل ينزل ؛ وكان يف أول اإلسالمجامع املرأة أن يغتسل سواء أ

ومــا أصــاب املــرأة منــه وال جيــب عليــه الغســل مث بعــد هــذا نســخ فصــار االغتســال واجبــا مــن اجلمــاع وإن مل حيصــل 

اهللا عليـه وآلـه وسـلم:  اإلنزال ؛ أما إذا حصل اإلنزال من مجاع أو غري مجاع فإن الغسـل واجـب ؛ لقـول النـيب صـلى

ومــن فوائــدها: أنــه يشــرتط جلــواز التــيمم عــدم املــاء ، أو التضــرر باســتعماله ؛ عــدم املــاء  . ( إنمــا المــاء مــن المــاء )

؛ وعلـى  (( وإن كنـتم مرضـى ))والتضـرر باسـتعماله مـأخوذ مـن قولـه:  (( فإن لم تجدوا ماء ))مأخوذ من قوله: 

ومـن فوائــدها: جـواز التــيمم  إذا تعــذر اسـتعمال املــاء لعـدم أو لضـرر باســتعماله . هـذا ال ميكـن أن يكــون التـيمم إال

على وجه األرض كله من رمل أو حصى أو تراب أو سبخة أو جس أو غري ذلـك ، كـل مـا علـى األرض فيـتمم بـه 

الطيـب وضـوء ( صـعيد ومل يقيـد ؛ ولقـول النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم:  (( فتيمموا صـعيدا ))؛ لقوله تعاىل: 

الصعيد الطيب ؛ واختلف العلماء فيما إذا كان مـن غـري جـنس األرض   المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين )

كالشــجر هــل جيــوز التــيمم بــه أو ال ؛ فمــنهم مــن أجــاز التــيمم بــه ؛ ومــنهم مــن قــال: ال جيــوز إال إذا كــان متصــال 

يتـــيمم بـــه ، وهـــذا هـــو األقـــرب ؛ وعلـــى هـــذا فلـــو تـــيمم  بـــاألرض ؛ فأمـــا الغصـــن املنكســـر املرمـــي يف األرض فإنـــه ال

اإلنسان جبزع شجرة متصل باألرض فال بأس ؛ ولكن الشك أن تيممه على نفـس األرض أوىل وأحـوط وأبعـد عـن 

اخلـالف ؛ واختلـف العلمـاء رمحهــم اهللا هـل يشـرتط أن يكــون لـه غبـار أو ال ؛ فقـال بعــض العلمـاء ال بـد أن يكــون 

؛ و" مـن " للتبعـيض وهـذا يقتضـي  (( فامسحوا بوجـوهكم وأيـديكم منـه ))عاىل يف آية املائدة: له غبار ؛ لقوله ت

(( بوجـوهكم ؛ ومـنهم مـن قـال: ال يشـرتط أن يكـون لـه غبـار واسـتدلوا باآليـة هـذه أن يكون هناك غبار ميسح بـه 

لم أنــه ملــا أرى عمــار بــن ياســر  ومل يقــل: منــه ؛ واســتدلوا بأنــه ثبــت عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســ وأيــديكم ))



كيف يتيمم أنه ضرب بيديه األرض ونفخ فيهما ولو كان الغبار شرطا مل يـنفخ ألن الـنفخ يلـزم منـه أن يطـري الغبـار 

  ؛ والصواب أنه ال يشرتط الغبار وأن اإلنسان إذا تيمم على األرض صح التيمم سواء كان فيها غبار أم مل يكن .

؛ وعلـى هـذا فلـو  (( فامسـحوا )) ، (( فتيمموا ))، املسح مع الغسل ؛ لقولـه:  ن املسحومن فوائدها: أنه البد م

هبت الريح ومحلت ترابا ووقف اإلنسان أمام الريح صمد هلا حىت ملئت وجهه من الغبـار ومسـح وجهـه فهـل جيـزئ 

نقصـــد وجـــه األرض ذلـــك أو ال ؛ قـــال بعـــض أهـــل العلـــم إنـــه جيـــزئ ؛ واألحـــوط أنـــه ال جيـــزئ ؛ وذلـــك ألن اهللا أن 

ومـن فوائـدها: احلكمـة يف التشـريع ؛ وجـه ذلـك: أن اهللا فـرق بـني طهـارة املـاء وطهـارة التـيمم ، طهـارة  ومنسح منه .

املاء من اجلنابة البد أن تعم مجيع البـدن ؛ ومـن احلـدث األصـغر البـد أن تعـم األعضـاء األربعـة: الوجـه ، واليـدان ، 

التـيمم فإـا ال تكـون إال يف عضـوين فقـط ومهـا: الوجـه ، واليـدان ؛ وال فـرق فيهـا والرأس ، و الرجالن ؛ أمـا طهـارة 

بــني الطهــارتني: الكــربى ، والصــغرى ؛ واحلكمــة يف ذلــك أن الطهــارة فيهــا تطهــري ، تطهــري حســي واضــح ، وطهــارة 

اب وجهــه وكفيــه ، التــيمم فيهــا تطهــري معنــوي وهــو كمــال التعبــد والتــذلل هللا عزوجــل حبيــث إن اإلنســان ميســح بــالرت 

مسح الوجه بالتيمم ومسح اليدين ؛ أيهمـا يقـدم ومن فوائدها: وجوب الرتتيب بني  وهذا دليل على كمال التعبد .

(( إن الصـفا والمـرة مـن ؟ الوجه ، والدليل على هذا قـول النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم حـني أقبـل علـى صـفا: 

وإذا كــان اهللا بــدأ هنــا بــالوجوه  ( ابــدءوا بمــا بــدأ اهللا بــه ) لفــظ للنســائي: أبــدأ مبــا بــدأ اهللا بــه ) ويف شــعائر اهللا ))

فإننا نبدأ ا وهذه املسألة اختلف فيها العلماء ؛ مـنهم مـن قـال: يشـرتط الرتتيـب يف التـيمم مطلقـا سـواء تـيمم عـن 

دث أصــغر أو حـدث األصـغر أم عــن حـدث أكــرب ؛ ومـنهم مــن قـال: ال يشـرتط الرتتيــب مطلقـا ســواء تـيمم عــن حـ

عن حدث أكرب ؛  ومنهم من قال: إن كان عن حدث أصغر وجب الرتتيب وإن كان عـن حـدث أكـرب مل جيـب ؛ 

قــالوا ألنــه إن كــان عــن حــدث أصــغر كــان بــدال عــن حــدث جيــب فيهــا الرتتيــب والبــدل لــه حكــم املبــدل ، وإن كــان 

تيـب وهـو التـيمم ؛ واألحـوط ؟ األحـوط أن عن غسل فالغسل ال يشرتط فيه الرتتيب فيكون بدلـه ال يشـرتط بـه الرت 

(( بوجــــوهكم : أنــــه ال جيــــب يف التــــيمم مســــح الــــذراع ؛ لقولــــه: ومــــن فوائــــدها يرتتــــب فيبــــدأ بالوجــــه مث باليــــدين .

(( والســارق والســارقة فــاقطعوا وأطلــق واليــد عنــد اإلطــالق هــي الكــف ، ودليــل ذلــك قولــه تعــاىل:  وأيــديكم ))

وقــد أمجــع العلمــاء علــى أن الســارق ال تقطــع يــده إال مــن مفصــل الكــف وال تقطــع مــن املرفــق ؛ وهنــا  أيــديهما ))

فإن قال قائـل: أفـال جيـب املسـح إىل  أطلق اهللا تعاىل اليد كما أطلقها يف القتل بالسرقة وإذا أطلقت فاملراد الكف .

باألصـــل ؛ وهنـــا ال ميكـــن تســـاوى الفـــرع  رعاملرفـــق قياســـا علـــى الوضـــوء ؟ نقـــول: القيـــاس البـــد فيـــه مـــن مســـاواة الفـــ

واألصل للتباين العظيم بني طهارة التيمم وطهـارة املـاء ؛ فكمـا تـرون أن طهـارة التـيمم أخـف بكثـري مـن طهـارة املـاء 

ال جيــب إال أن يطهــر كــم ؟ عضــوين فقــط ، والطهــارة متســاوية يف احلــدث األصــغر واألكــرب ، والطهــارة أيضــا لــيس 



تنشــاق وال إيصــالة الــرتاب إىل مــا حتــت الشــعور ولــو كانــت خفيفــة ؛ والفــرق بــني طهــارة املــاء فيهــا مضمضــة وال اس

ومـن فوائـدها: إثبـات هـذين االمسـني هللا عزوجـل: العفـو ،  والدم قليل جدا ، وإذا كان كذلك فإنه ال يصح قياسه .

ذان االمســـان مــن الصـــفة وهـــي: ومـــن فوائـــدها: إثبــات مـــا دل عليــه هـــ . (( إن اهللا كـــان عفـــوا غفــورا ))والغفــور ؛ 

؛ هـل هـذا الوصـف كـان هللا مث زال ؟ فـاجلواب: ال  (( إن اهللا كان غفـورا رحيمـا ))فإن قال قائل:  العفو واملغفرة .

يقول: كلمة " كان " فعـل ماضـي ؟ نقـول: ألـا يف هـذا السـياق وشـبهه قـد سـلبت عنهـا الداللـة علـى الـزمن وكـان 

بعــض النــاس يســتدل  ا دلــت عليــه ، وهــذا يف القــرآن كثــري بالنســبة ألمســاء اهللا وصــفاته.املــراد ــا حتقيــق االتصــاف مبــ

اآلية أن املضمضة واالستنشـاق ليسـا بـواجبني  (( ... فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ... ))بقول اهللا تبارك وتعاىل: 

 ومل يـأمر باملضمضـة واالستنشـاق ؟ ؟ وجه الداللة ؟ ووجه الداللة أن اهللا تعاىل ملا أمر نبيه بالتيمم أمر مبسح وجهـه

أمسعــتم مــا قــال ؟ يقــول: بعــض العلمــاء أو بعــض النــاس اســتدل ــذه اآليــة علــى أن املضمضــة واالستنشــاق ليســا 

بواجبـــان ؛ فنقـــول: نعـــم حنـــن نـــوافقهم علـــى أن املضمضـــة واالستنشـــاق يف التـــيمم ليســـا بواجبـــان وكيـــف يستنشـــق 

وء فــــإن النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم كــــان يــــوا ... علــــى املضمضــــة بــــالرتاب أو كيــــف يتمضــــمض بــــه ؟ أمــــا الوضــــ

( بالغ باالستنشـاق إال واالستنشاق ومل يرد عنه حديث ال صحيح وال ضعيف بأنه تركه بل قال للقيط ابن صربه: 

( إذا توضــأ أحــدكم فليجعــل علــى أنفــه مــاء ثــم وقــال:  ( إذا توضــأت فمضــمض )وقــال:  أن تكــون صــائما )

امر ؛ مث نقول أيضا: هذا التيمم فيهـا نقـص أعظـم ، أيضـا الرجـل مـا تـذكر يف التـيمم هـل يقولـون إن أو  )ليستنسر 

  الرجل ليس واجبا غسلها .

    لكن هل ميكن أن اإلنسان يستنشق بالرتاب أو يتمضمض بالرتاب ؟ الشيخ :


